
Zápisnica 

z plenárneho zasadnutia Rodičovského združenia 

pri ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou dňa 23. 09. 2013 

 

Miesto konania: ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou 

Čas konania: o 15:30 hod. 

 

 

1.   Otvorenie 
 

 Pani JUDr. Eva Kiššová - predsedníčka RZ prítomných privítala a oboznámila s nasledovným 

programom: 

 

1.  Otvorenie, oboznámenie s programom. 

2.  Kontrola plnenia uznesení. 

3.  Správa o činnosti ZRPŠ za školský rok 2012/2013. 

4.  Informácia riaditeľky školy, oboznámenie s Pracovným ročným plánom školy na školský  

     rok 2012/2013, správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za rok 2012/2013. 

5.  Revízna správa o hospodárení RZ za školský rok 2012/2013. 

6.  Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami za školský rok 2012/2013, schválenie príspevku  

     do pokladne RZ a návrh rozpočtu na školský rok 2013/2014.  

7.  Rôzne.  

8.  Diskusia. 

9.  Návrh na Uznesenie na šk. rok 2013/2014. 

10. Voľba členov Rady rodičov. 

11. Plán práce Rodičovského združenia a Rady rodičov na školský rok 2012/2013. 

12. Voľba predsedu Rady rodičov na šk. rok 2013/2014. 

13. Záver. 

 

 Následne vyzvala prítomných, či má niekto pripomienky k takto predloženému programu 

zasadnutia. Keďže pripomienky nemal nikto, dala o programe hlasovať. Program bol jednohlasne prijatý. 

 

 

2.    Kontrola plnenia uznesení 
  

Pani Gabriela Macková – tajomníčka RZ, predniesla kontrolu uznesenia. 

Na plenárnom zasadnutí RZ dňa 21. 09. 2012 boli Uznesením číslo 3 určené úlohy, ktoré boli splnené.  

 

Viď prílohu č. 1. 

 

        Pani Kiššová požiadala Rodičovské združenie, aby vzali na vedomie kontrolu plnenia uznesení zo 

dňa 21.09.2012. 

 

 

3.   Správa o činnosti ZRPŠ za školský rok 2012/2013. 
 

 Pani Kiššová prečíta správu o činnosti RZ za školský rok 2012/2013.               Viď. prílohu č. 2. 

 

Následne požiadala Rodičovské združenie, aby Správu o činnosti RZ za šk. rok 2012/2013  

vzali na vedomie. 

 

 



4.    Informácia riaditeľky školy, oboznámenie s Pracovným ročným plánom školy  

     na školský rok 2013/2014, správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za  

         školský rok 2012/2013.  

 
 Pani Kiššová vyzvala pani riaditeľku Gabrielu Paulďurovú, aby podala uvedené informácie.  

 

Viď. prílohu č. 3. 

 

Pani Kiššová požiadala Rodičovské združenie, aby informáciu riaditeľky školy vzali na vedomie. 

 

5.  Revízna správa o hospodárení RZ za školský rok 2012/2013.  
 

 Slovo dostala  p. Oľga Siekelová, aby predložila  revíznu správu o hospodárení za školský rok 

2012/2013.  

 Revíziu pokladne o hospodárení s finančnými prostriedkami ZRPŠ pri ZŠ s MŠ Diviaky nad 

Nitricou vykonala revízna komisia ku dňu 31.08.2012. 

 

 Viď. prílohu č. 4. 

 

 Pani Kiššová požiadala Rodičovské združenie, aby správu o hospodárení za školský rok 

2012/2013 vzali na vedomie. 

 

6.  Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami za školský rok 2012/2013,  

     schválenie príspevku do pokladne RZ a návrh rozpočtu na školský rok 2013/2014.  
 

6.1 Slovo dostala p. Marcela Iliašová, ktorá predložila správu o hospodárení s finančnými 

prostriedkami za školský rok 2012/2013: 

 

 Tak ako po minulé roky, aj v tomto školskom roku spolupracovalo Združenie rodičov s vedením 

školy a našou snahou bolo, aby finančné prostriedky, ktorými disponuje Združenie rodičov boli využité 

v rámci rozpočtu a plnili účel. Na zasadnutiach s vedením školy som poskytovala údaje o stave 

bankového účtu, pokladne a o čerpaní prostriedkov podľa schváleného rozpočtu. Všetky doklady týkajúce 

sa príjmov a výdavkov pokladne a bankového účtu sú účtovne podložené a odkontrolované revíznou 

komisiou. Položky v peňažnom denníku sú zaúčtované v časovom slede podľa jednotlivých položiek.  

 

V školskom roku 2012/2013 sme začínali s počiatočným stavom na účte a v pokladni vo výške 2 385,86 

EUR. Príjmy počas školského roka boli vo výške 6 989,74 EUR a výdavky boli vo výške 2 561,13 EUR.  

K 31. 8. 2013 je zostatok v pokladni 606,87 EUR a na bankovom účte sú prostriedky vo výške 6 207,60 

EUR. 

 

 Po predložení tejto správy pani Kiššová požiadala Rodičovské združenie, aby správu o hospodárení za 

školský rok 2012/2013 vzali na vedomie. 

 

viď. prílohu č. 5 

 

6.2 Opäť dostala slovo p. Marcela Iliašová, kde navrhla prítomným výšku príspevku do pokladne RZ 

na školský rok 2013/2014 vo výške 15,- € na rodinu.  
 

 Potom vyzvala prítomných, aby sa k predloženému návrhu vyjadrili. Keďže nikto nemal 

k predloženému návrhu pripomienky, požiadala p. Mazánikovú, aby prečítala návrh na uznesenie a dala 

o ňom hlasovať: 

 

 



Uznesenie č. 1 
RZ   s c h v a ľ u j e   rodičovský príspevok do pokladne RZ vo výške 15,- € na rodinu na školský 

rok 2013/2014.   

Uznesenie č. 1 bolo jednohlasne schválené. 

 

6.3 Opäť dostala slovo p. Iliašová, aby predložila návrh rozpočtu RZ na šk. rok 2013/2014: 
 

Tento školský rok začíname s počiatočným stavom v pokladni a na bankovom účte v celkovej výške 

6 814,47 €. 

 

Vyzbieraný finančný príspevok od rodičov v tomto školskom roku ako aj nevyčerpané finančné 

prostriedky  plánované na učebné pomôcky a didaktiku tento rok opäť odložíme a presunieme do 

budúceho školského roku na účelové využitie pri rekonštrukcii školského ihriska.  

 

Predpokladané príjmy do pokladne a na účet 

 

Príspevky od rodičov    2 200,-EUR 

Príjem 2 % z dane    1 000,-EUR 

Sponzorské príspevky   1 000,-EUR  

Príjem za zbery          300,-EUR 

Príjem od rodičov (peň. dary)        500,-EUR 

Ostatné príjmy (vian. výst. tombola)        150,-EUR 

 

Príjmy spolu:     5 150,-EUR 

 

Predpokladané výdavky z pokladne a z účtu 

 

Školský časopis JEŽKO         400,-EUR 

Predplatné časopisov          130,-EUR 

Poplatok za registráciu             60,-EUR 

Ocenenia žiakov          300,-EUR 

Cestovné žiakom na súťaže         900,-EUR 

Učebné pomôcky a didaktika                         EUR 

MZ VVP                           EUR 

Príspevok na matem.súťaže      250,-EUR 

Príspevok na rozlúčkový večierok          70,-EUR 

Príspevok na MDD              90,-EUR 

Príspevok na plavecký výcvik     100,-EUR  

Poplatok za vedenie účtu             80,-EUR 

Ostatné výdavky            100,-EUR 

 

Výdavky spolu:    2 480,-EUR 

 

Viď. prílohu č. 6 
    

 Po predložení návrhu rozpočtu vyzvala prítomných, aby sa k predloženému návrhu vyjadrili. 

Keďže nikto nemal k predloženému návrhu pripomienky, požiada p. Mazánikovú, aby prečítala návrh na 

uznesenie a dala o ňom hlasovať: 
 

Uznesenie č. 2 
RZ  s c h v a ľ u j e   rozpočet RZ pri ZŠ s MŠ v Diviakoch nad Nitricou na školský rok 2013/2014. 

 

Uznesenie č. 2 bolo jednohlasne schválené. 

 



7. Rôzne.    
 

V tomto bode programu dostala slovo: 

- p. Hatványiová informovala o ponúkaných záujmových krúžkoch pre šk. rok 2013/214. 

 

viď. prílohu č. 7 

 

- p. Mgr. Borodovčáková informovala o výchvno-vzdelávacích prostriedkoch, príprave detí na 

vyučovanie v domácom prostredí, sústredení sa na vyučovacích hodinách a o komunikácii rodiča 

a učiteľa.  

       viď. prílohu č. 8 

 

8. Diskusia. 
 

 Pani Mazániková odovzdala slovo rodičom, aby sa zapojili do diskusie.  

 

  Keďže už nikto z prítomných nemal príspevok do diskusie, prešlo sa k ďalšiemu bodu zasadnutia. 

 

9. Návrh na Uznesenie na šk. rok 2013/2014. 
 

Pani Ing. Mazániková predložila prijaté uznesenia z  plenárneho zasadnutia Rodičovského združenia: 

 

A:  Rodičovské združenie   b e r i e   n a   v e d o m i e: 

 

1. Kontrolu uznesenia zo dňa 21. 09. 2012. 

2. Správu o činnosti RZ za šk. rok 2012/2013. 

3. Informáciu riaditeľky školy, pracovný plán školy na školský rok 2013/2014, správu  

    o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za rok 2012/2013. 

4. Správu o hospodárení s finančnými prostriedkami za šk. rok 2011/2012. 

5. Revíznu správu o hospodárení za školský rok 2012/2013.  

6. Informácie z bodu Rôzne. 

7. Diskusné príspevky.   

 

 

B: RZ   p r i j í m a    u z n e s e n i a: 

 

Uznesenie č. 1 

Rodičovské združenie   s c h v a ľ u j e   rodičovský príspevok do pokladne RZ vo výške 15,- €  

na rodinu na školský  rok 2013/2014.   

  

Uznesenie č. 2 

Rodičovské združenie    s c h v a ľ u j e   rozpočet RZ pri ZŠ s MŠ v Diviakoch nad Nitricou na školský 

rok 2013/2014. 

 

C: RZ   u k l a d á: 

 

Uznesenie č. 3 

Rodičovské združenie   u k l a d á: 

 

1. pedagogickým zamestnancom:  

    - vybrať rodičovský príspevok do pokladne RZ  do 30. 11. 2013 

 



2.  štatutárovi Rodičovského združenia: 

     - previesť registráciu Rodičovského združenia, ako prijímateľa 2% z dane u notára do 15. 12. 2013  

 

3.  ukladá Rodičovskému združeniu: 

     - vykonať doplnkové voľby do Rady rodičov, vypracovať Plán práce na školský rok  

     2012/2013 a zvoliť predsedu Rady rodičov na školský rok 2013/2014  dňa 23. 09. 2013. 

 

viď. prílohu č. 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

10. Voľba členov Rady rodičov na triednych zasadnutiach. 

 
 Rodičia sa presunuli do tried, kde si medzi sebou zvolili triedneho dôverníka. 

 
Členovia rady rodičov : 

za 1. A triedu:   p. Darina Laššáková 

za 2. A triedu:  p. Eva Púčiková  

za 3. A triedu:  p. Miroslava Púčiková 

za 4. A triedu:   p. Marcela Iliašová 

za 5. A triedu:  p. Janka Dodoková 

za 6. A triedu:  Ing.Stanislava Vavrová 

za 7. A triedu:  p. Oľga Siekelová 

za 7. B triedu:  p. Miroslava Kováčová  

za 8. A triedu:  p. Gabriela Macková 

za 8. B triedu:  Ing. Tatiana Mazániková 

za 9. A triedu:   Marianna Brázdová 

 

Členovia rady rodičov boli jednohlasne schválení.  

- viď. prílohu č. 10  

 

11. Plán práce Rodičovského združenia a Rady rodičov na školský rok 2013/2014. 

 
 Členovia Rady rodičov vypracovali  Plán práce Rodičovského združenia a Rady rodičov na 

školský rok 2013/2014. 

 

      -  viď. prílohu č. 11 

 

 

12. Voľba predsedu Rady rodičov na školský rok 2013/2014. 

 
Triedni dôverníci si medzi sebou zvolili nového predsedu Rady rodičov p. Evu Púčikovú               

po skončení mandátu JUDr. Eve Kiššovej a výkonný výbor Rady rodičov. 

 

 

 

 



Výkonný výbor RR bude pracovať v zložení: 

      Predseda:    p. Eva Púčiková 

 Podpredseda:   p. Ing. Tatiana Mazániková 

            Tajomník :    p. Gabriela Macková 

 Hospodár:   p. Marcela Iliašová    

Predseda revíznej komisie :  p. Oľga Siekelová 

 

Uvedený výbor bol jednohlasne zvolení členmi rady rodičov. 

 

-  viď. prílohu č. 11 

 

13.     Záver. 
 

  Zasadnutie ukončila p. Ing. Mazániková a poďakovala sa za účasť všetkým prítomným 

rodičom a riaditeľke ZŠsMŠ Mgr. Paulďurovej. 

 

V Diviakoch nad Nitricou, dňa: 23. 09. 2013 

 

 

Vypracovala : Gabriela Macková    ....................................... 

 

 

Prílohy:  

 

Príloha č. 1: Kontrola plnenia uznesení zo dňa 21.09.2012. 

Príloha č. 2: Správa o činnosti RZ za šk. rok 2012/2013. 

Príloha č. 3: Informácia riaditeľky školy. 

Príloha č. 4: Revízna správu o hospodárení za školský rok 2012/2013. 

Príloha č. 5: Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami RZ za šk. rok 2012/2013. 

Príloha č. 6: Návrh rozpočtu RZ pri ZŠ s MŠ v Diviakoch nad Nitricou na školský  

   rok 2013/2014. 

Príloha č. 7: Ponuka záujmových krúžkov pre šk. rok 2013/2014. 

Príloha č. 8: Príhovor: Ako a kedy hovoriť s učiteľom. 

Príloha č. 9: Uznesenia pre školský rok 2013/2014 zo dňa 23. 09. 2013. 

Príloha č. 10: Zvolení členovia Rady rodičov  a výkonný výbor Rady rodičov pre šk. rok 2013/2014. 

Príloha č. 11: Plán práce Rodičovského združenia a Rady rodičov na školský rok 2012/2013. 

Príloha č. 12: Prezenčné listiny z plenárnej schôdze Rodičovského združenia. 

  

   


